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RESUMO 
 
 

Com os crescentes avanços tecnológicos, surgiu a necessidade de ampliar e incentivar nas 
escolas a utilização de novas técnicas, metodologias e recursos educacionais inovadores, que 
ajudem a dinamizar o ensino, e, especialmente no nosso caso, o ensino de Geografia. É 
fundamental, que a escola se adapte e se conecte a realidade digital vivenciada pelos seus 
alunos. A disponibilidade de materiais encontrados principalmente na Internet, como sites de 
localização de cidades, cálculo de distância, desenho de rotas, fotos aéreas e imagens de 
satélite, podem contribuir para um ensino mais eficaz, uma vez que, possibilitam aos alunos e 
professores uma visualização do espaço geográfico, em toda a sua complexidade. A inserção 
de novas tecnologias informacionais como o Google Maps, Google Earth e outros; surge como 
uma eficiente ferramenta didática, pois, possibilita ao professor a apresentação aos educandos 
do lugar de vivência, além de outros espaços, em diferentes escalas. Com base nessas 
possibilidades, o presente trabalho foi desenvolvido por cinco alunos do curso de Geografia, da 
Universidade de Taubaté – SP, bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (PIBID), e pelo professor supervisor do projeto. O trabalho foi desenvolvido com 
alunos do Ensino Fundamental (6°ano), da EMEF Prof° Juvenal da Costa e Silva, no município 
de Taubaté, no estado de São Paulo. Essa experiência didática teve como objetivo geral, 
trabalhar conceitos geográficos como lugar, espaço, paisagem, território, cartografia e 
sustentabilidade. Com essas novas ferramentas informacionais, podemos trabalhar conceitos 
geográficos de forma interdisciplinar, conforme nos orienta os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCNs). Entre os objetivos específicos que esse tipo de prática possibilita, 
destacamos: recolher informações e dados que possam ser usados no ensino de conceitos; 
desenvolver habilidades e competências que envolvam o espaço urbano, tipos de solo, 
vegetação, relevo, recursos hídricos, resíduos sólidos, atividades econômicas, consumismo, 
conservação e valorização do patrimônio público; além da leitura e interpretação de dados e 
tabelas, relacionados aos espaços estudados. Através das diversas atividades realizadas, 
podemos concluir que o projeto gerou resultados positivos no processo de ensino-
aprendizagem, tanto para os graduandos-bolsistas, ao professor de Geografia da Unidade 
Escolar e, principalmente, aos educandos. Os alunos demostraram interesse em conhecer os 
sites e programas utilizados, refletiram sobre a realidade local, socializaram as suas 
impressões e confeccionaram mapas mentais e croquis do seu lugar de vivência. Outro 
resultado relevante, foi a percepção, pelos alunos do ensino fundamental, da relação entre os 
diferentes espaços nas suas diversas escalas. Para os bolsitas/pibidianos, o fato positivo foi a 
compreensão das vantagens e possibilidades em utilizar novas tecnologias nas aulas de 
Geografia, pois, são ferramentais úteis e auxiliares para o entendimento da dinâmica do espaço 
e dos conceitos geográficos. 


